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w kierunku coraz większej wydajności i no-

łów marketingowych, w tym tzw. „gadże-

woczesności rozwiązań, oraz poddają się

tów”, może pomóc skutecznie przyciągnąć

manii ekologii. W defensywie jest natomiast
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tej rangi ma naprawdę kluczowe znaczenie.
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raz bardziej restrykcyjnym przepisom z za-
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przyćmić nawet najbardziej finezyjne roz-

kresu ochrony środowiska.
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wiązania architektoniczne oraz pozostawić

Coraz wyższe ceny wody i ścieków mają
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coraz większy wpływ na ekonomiczny bilans

imprezie, prezentując nowe produkty i tech-
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przed targami zapraszamy na spotkania na-

chemicznych. Jednym z rozwiązań jest wy-
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wiście targowa oprawa i lokalizacja. W tym

zaprezentować na INTERCLEAN?
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powierzchni wystawienniczej, oraz wybie-

konstrukcje myjek wysokociśnieniowych,
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i najładniejszy projekt są brane pod uwagę –
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kretnych urządzeń czyszczących.

czątku

zaprojektowane
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Myjki wysokociśnieniowe

szę o tej technologii więcej opowiedzieć.

BKF to urządzenia absolut-

Magic Pads w pełni zasługują na swoją na-

nie

bezkompromisowe

zwę, a to za sprawą swoich magicznych moż-

i tak na dobrą sprawę bez-

liwości czyszczących – nawet bez użycia

konkurencyjne w swojej

środków chemicznych! Wykonane z pianki

klasie. W całości wykonane

melaminowej pady BKF Magic Pads zapew-

są ze stali nierdzewnej

niają doskonałe doczyszczanie wszelkich
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twardych posadzek gładkich. Idealnie nadają

wych pompach wiodącego
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Szereg innych, zarówno

mur, PCV, linoleum, tarkett, parkiet itp.

sprawdzonych, jak i inno-

producenta.

Już po jednorazowym użyciu pady czysz-

wacyjnych rozwiązań, spra-

czące BKF Magic Pads pozwalają uzyskać

wia, że myjki są cenione

efekt jak po wielokrotnym, często uciążli-

przez użytkowników i zdo-

wym doczyszczaniu standardowymi padami.

bywają coraz większą ilość

Wystarczy utrzymać odpowiedni poziom

pochlebnych recenzji.

wilgotności padów melaminowych BKF Ma-

Warto zauważyć, że projekt myjek wyso-

gic Pads podczas pracy, a ich wysoce ela-

kociśnieniowych BKF nie zostałby tak szybko

Zamiatarki oferowane przez firmę BKF to

styczna, porowata struktura sprawi, że wil-

zrealizowany, gdyby firma BKF nie otrzymała

bardzo solidne urządzenia przeznaczone do

gotny pad skutecznie i błyskawicznie usunie

dofinansowania z Regionalnego Programu

profesjonalnego zastosowania. Ciągła praca

nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia,

Operacyjnego Województwa Zachodniopo-

przy długotrwałym i dużym obciążeniu to

bez szkody dla czyszczonej powierzchni. Pa-

morskiego na realizację projektu „Zwiększe-

warunki, do jakich te maszyny zostały stwo-

dy czyszczące BKF Magic Pads z powodze-

nie konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bez-

rzone. Twin-Top 1300 to samojezdna zamia-

niem współpracują z większością dostęp-

dotykowe Sp. z o. o. poprzez uruchomienie

tarka występująca łącznie w czterech wer-

nych na rynku maszyn czyszczących.

nowej linii produktów i usług oraz uspraw-

sjach zasilania: elektrycznej, z silnikiem Diesla,

nienie dotychczasowych procesów produk-

z silnikiem benzynowym oraz w wersji zasila-

Spośród oferty BKF na 2011 rok nie za-

cyjnych”. Na pewno nie zabraknie tych urzą-

nej gazem. Ponadto posiada system ssący

braknie nowych myjek wysokociśnienio-

dzeń na nadchodzących targach.

o wysokiej wydajności, wytrzymałe zbiorniki

dzenia górują nad produktami konkurencji?

z polietylenu i bezawaryjną przekładnię łań-

wych...
Myjki wysokociśnieniowe BKF to urządze-

Do oferty BKF wprowadzono również nowe

cuchową. Pomimo swoich gabarytów zamia-

nia, na których promocji szczególnie nam za-

zamiatarki Twin-Top 1300. W czym te urzą-

tarka jest bardzo zwrotna i cicha. Twin-Top
1300 świetnie uzupełnia ofertę BKF w zakresie największych zamiatarek samojezdnych.
Skąd wynika popularność Państwa nowej
zmywarki BKF Baby BX?
BKF Baby to najmniejsza zmywarka w ofercie BKF. Prowadzona przez operatora, zasilana bateryjnie (wersja 35 B) lub bateryjnie-kablowo (wersja 35 BX), nadaje się do codziennej pielęgnacji i czyszczenia małych obiektów,
wąskich przejść itp. Na jej popularność wpływa przede wszystkim nowatorskie rozwiązanie zasilania w wersji 35 BX, które pozwala na
pracę non-stop: na bateriach (1-2 h) lub na
kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy).
Brak efektu pamięci w przypadku baterii
zastosowanych w Baby BX sprawia, że można je doładowywać dowolną ilość razy bez
względu na stopień ich naładowania i bez
obawy o spadek ich pojemności. Dzięki tym
zaletom udało się wyeliminować praktycznie
wszystkie bolączki związane z eksploatacją
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bateryjnych urządzeń czyszczących. Urządzenie to jest dostępne dla większej rzeszy
użytkowników i ciągle zyskuje na popularności.

